Oudenaarde, 29 maart 2022
De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 28 maart 2022 om 19.00 uur in het stadhuis, met het oog op de bespreking
van de hiernavolgende agenda.
algemeen directeur,

voorzitter,

Bart Baele

Lieven Cnudde
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Secretariaat - Vaststelling van de tabel met aanduiding van de rangorde van de
gemeenteraadsleden overeenkomstig decreet lokaal bestuur - Goedkeuring

De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe rangorde van de gemeenteraadsleden en keurt deze
goed.
2.

Secretariaat - Algemene Vergadering Onesto Woonkrediet Voor Vlaanderen Bekrachtiging

Daar de stad pas op 8 maart 2022 in kennis gesteld is van de algemene vergadering alsook de bijlagen,
kunnen deze niet tijdig geconsulteerd worden door de gemeenteraad vandaag. De gemeenteraad
bekrachtigt enkel de bijlagen die op 8 maart 2022 bezorgd zijn door Onesto Woonkrediet Voor
Vlaanderen.
SECRETARIAAT VEILIGHEID
3.

Veiligheid - Politiereglement clubhuizen van motorclubs - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt het politiereglement voor clubhuizen van motorclubs goed.
4.

Veiligheid - Toetreding gemeente Lierde bij de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding van de gemeente Lierde in de hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen.
TOERISME
5.

Toerisme - Toelage aan de M477 Oudenaarde - Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met een éénmalige toelage aan een mijnenveger met de naam ‘M477
Oudenaarde’, gelegen in de droogdokken van Antwerpen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
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6.

RO - Huisvesting - Ondertekening sociaal woonbeleidsconvenant 01/03/2022-28/02/2025 Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de ondertekening van het sociaal woonbeleidsconvenant goed zoals het terug
te vinden is in bijlage bij dit besluit. Een afschrift van deze beslissing wordt samen met het
ondertekende sociaal woonbeleidsconvenant bezorgd aan de VMSW.
BESTUUR CULTUUR
7.

Cultuur - Retributie gebruik lokalen stad - Goedkeuring

Vanaf 1/9/2022 zullen de nieuwe tarieven en waarborgen gelden op het gebruik van lokalen door de
stad ter beschikking gesteld.
8.

Cultuur - Tegemoetkoming aan de Oudenaardse ontmoetingscentra omwille van corona en
de stijgende energiekosten voor het jaar 2021 - Goedkeuring

De Gemeenteraad gaat akkoord met de herneming van de kosten van 2020-2021 in 2022 van de
financiële ondersteuning van de ontmoetings- en gemeenschapscentra in de Oudenaardse
deelgemeenten, samen met de Parochiezalen in die gemeenten waar nog geen gelijkaardige
infrastructuur van de stad aanwezig is, in tijden van corona en de gestegen en nog steeds stijgende
energiekosten.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
9.

FIN ERE - Erediensten - Budgetwijziging boekjaar 2022 kerkfabriek Sint Martinus
Volkegem - Aktename

De Gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging van het kerkbestuur Sint Martinus Volkegem.
10. FIN ERE - Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 kerkfabriek Volkegem - Goedkeuring
De Gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2021 van het kerkbestuur Sint Martinus goed.
11. FIN ERE - Budget 2021 + 2022 kerkfabriek Sint Amandus (Ooike) - Aktename
De Gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen van de betrokken kerkbesturen.
EVENEMENTEN
12. Evenementen - Covenant cyclo We Ride Flanders - Goedkeuring
De gemeenteraad gaat akkoord met de convenant die opgelegd wordt aan de organisator van de cyclo
We Ride Flanders.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
13. BIA - Verkoopovereenkomst woning Leupegem - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor de aankoop van de woning gelegen Diependale 70,
opgemaakt door vastgoed Browaeys en nagezien door notaris Leen Coppejans, goed.
14. BIA -Addendum samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling Donk - Goedkeuring
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Goedkeuring wordt verleend aan het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst, tussen de Stad
en RP Holding BV, Schuverweg 1, 4462 HK Goes (Nederland), voor de ontwikkeling van het project
De Donk. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van
onderhavige beslissing.
15. BIA - Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - HVAC (2) - Goedkeuring
De gemeenteraad bekrachtigt de collegebeslissing dd 7/2/22 m.b.t. de eindafrekening vanhet dossier
“Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - HVAC (2)”.
16. BIA - Bestek, raming en ontwerp rooilijnplan Weistraat/Heirweg - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken Wei- en
Leebeekstraat (Kruisem) en Heirweg (Oudenaarde) O217156” goed. De raming van het stadsaandeel
bedraagt € 283.798,60 (excl. BTW). De gemeenteraad keurt het ontwerp van rooilijnplan en de
daarmee gepaard gaande grondinname goed.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
17. Mobiliteit - Uitbreiding zone 30 Diependaele en Fonteinplein - Goedkeuring
In Diependaele tussen de Mathijs Castelijnstraat en Leupegemstraat, en in de Tonkinstraat wordt zone
30 uitgebreid. Dit wordt aangeduid door de verkeersborden F4a en F4b. In het Fonteinplein wordt
zone 30 uitgebreid. Dit wordt aangeduid door de verkeersborden F4a en F4b.
18. Mobiliteit - Reglement slagboom brandweer - Goedkeuring
De Gemeenteraad gaat akkoord met het reglement inzake het gebruik van de slagboom aan de
Minderbroederstraat.
19. Mobiliteit - Wijziging tonnage Misweg, Ankerstraat, Ohioplein - Goedkeuring
Er komt een zonale tonnagebeperking tot 3,5T, bord ZC21 met opschrift ‘uitgezonderd plaatselijk
verkeer’, ingevoerd aan het begin van de Misweg en aan het kruispunt Leebeekstraat en Scheldekant.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
20. FIN - Retributie op stand- en plaatsrechten op markten - Goedkeuring
Aan artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 wordt volgend tarief toegevoegd:
C. Voor de bloemenmarkt : € 3,00 euro per lopende meter, met een maximum van 25 meter per
standhouder. De overige bepalingen uit de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 blijven
ongewijzigd in voege.
21. FIN - Retributie op tijdelijke uitbreiding van vergunde terrassen en pop-up terrassen Goedkeuring
Voor de uitbreiding van vergunde terrassen en voor de tijdelijke pop-up terrassen wordt een retributie
aangerekend waarvan het tarief bepaald wordt op € 1,55 per m² per maand. De retributie wordt betaald
na ontvangst van een factuur. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering gebeuren
volgens de procedure voorgeschreven door artikel 177 van het decreet lokaal bestuur.
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KMO - HANDEL
22. Kmo - Zomer 2022: toelaten van het uitbreiden reguliere horecaterrassen en toelaten popup horecaterrassen - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt het afsprakenkader goed voor de tijdelijke uitbreiding of een tijdelijk extra
pop-up terras, die wordt toegestaan vanaf 1 mei 2022 tot 30 september 2022.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
23. Sociale Zaken - Tussenkomst werkingskosten vzw Profo - Goedkeuring
De Gemeenteraad keurt een werkingssubsidie goed voor vzw Profo van € 4.800/ jaar (lees €
400/maand) om tegemoet te komen in de huurprijs voor de werkplaats van vzw Profo (Eineplein 7 in
Oudenaarde) en dit voor een duurtijd tot einde meerjarenplan 2020-2025. Vroeger waren zij
gehuisvest in de Brandwoeker.
SECRETARIAAT - NOTULEN
24. Secretariaat - Goedkeuring notulen – Goedkeuring
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van maandag, 21 februari 2022 goedgekeurd.
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